
 

 

VÝZVA 
NA PREDKLADANIE PONÚK 

 
podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). 
 
Názov zákazky: „Oprava šatní a spŕch pri telocvični v budove ZŠ“   

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto: 

Názov:   Základná škola  

IČO:    35995955 

Kontaktná osoba:  Mgr. Vladimír Šebeň  

Sídlo:    Slovanská 1415/7 

Obec:    Považská Bystrica      

PSČ:    017 07 
 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

2. Predmet zákazky: „Oprava šatní a spŕch pri telocvični v budove ZŠ“ 
  

3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:  nerozdeľuje sa  
 

4. Opis predmetu zákazky:  Oprava šatní a spŕch pri telocvični pozostáva z: 
Výmeny obkladov 1 krát v sprchách pre chlapcov, 1 krát v sprchách pre dievčatá cca 
200 m2 o rozmere 30x60 cm 1. trieda kvality. 
Výmena podlahy 1 krát v sprchách pre chlapcov, 1 krát v sprchách pre dievčatá cca 60 
m2 o rozmere 33,3x33,3 cm 1. trieda kvality. 
Dodávky, montáže a obmurovanie s obkladom keramických pedikúrnych vaničiek 4 
ks, montáž batérií k vaničkám 4 ks aj s príslušenstvom 1. trieda kvality. 
Dodávky a montáže zápachovej uzávierky pre pedikúrnu vaničku 4 ks aj 
s príslušenstvom. 
Dodávky a montáže sprchovej batérie 12 ks aj s príslušenstvom 1. trieda kvality. 
Dodávky a montáže podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 50 z plastu so 
zápachovou uzávierkou 8 ks aj s príslušenstvom. 
Dodávky a montáže dverí vnútorných hladkých plné biele 4 ks šírka 60 cm aj 
s príslušenstvom. 
Dodávky a montáže dverí vnútorných hladkých plné biele 4 ks šírka 80 cm aj s prísl. 
Dodávky a montáže zrkadiel 50x80 cm 2 ks. 
Ďalšie požiadavky: 
Práce a inštalačný materiál pre odpady, kanalizáciu a nové rozvody vody. 
Oprava omietok, vyrovnanie stien pod obklady, vyrovnanie podláh pod dlažby. 
Prace a materiál na obmurovanie vaničiek, montáž obkladov a dlažieb, omietky, 
nivelačky, vysprávky, hydroizoláciu ... 
Vymaľovanie priestorov šatní, spŕch a zárubní dverí. 
Dodávka a montáž vypínačov 8 ks. 
Búracie práce na odstránení starých obkladov a dlažby. 
Vývoz suťe a stavebného odpadu, uloženie na skládke. 
Presun hmôt. 
 
Skutočné rozmery je potrebné overiť na stavbe – zameraním. 
 



 

 

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
Stavebné práce na objektoch ZŠ – 45214210-5 
 

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 13 100,- EUR 
 

7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Ide o kompletnú opravu chlapčenských a 
dievčenských sprchovacích priestorov a príslušných štyroch šatní v priestoroch 
telocvične ZŠ. 
 

8. Miesto dodania predmetu zákazky: budova Základnej školy, Slovanská 1415/7, 
Považská Bystrica  

  
9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: 

Do 25 dní od odovzdania staveniska.  
 

10. Variantné riešenie:  neumožňuje sa 
 

11. Lehota a miesto na predloženie ponúk: utorok 27.03.2017 do 10:00 hod. 
 
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 
Základná škola, Slovanská 1415/7, 
017 07 Považská Bystrica 
Tel: 042/4261647 
e-mail: 7zs@stonline.sk  

 
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do kancelárie riaditeľa 
a to v pracovných dňoch od 7.30 hod. do 15.00 hod. 
 

12. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke 
poštou, kuriérom, osobne v súlade s bodom 11. Ponuky budú predkladané v 
slovenskom jazyku.  
Cena bude vyjadrená v mene EUR bez DPH a spolu s DPH  (v prípade ak uchádzač nie 
je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke).  

 
Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia: 

 
 „Oprava šatní a spŕch pri telocvični v budove ZŠ – Neotvárať!“ 

 
 

13. Kritérium vyhodnotenia ponúk:  
Jediným kritériom je najnižšia cena za stavebné práce podľa výzvy. Cena bude v EUR s 
DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.  
 

14. Lehota viazanosti ponúk: 30.06.2018 
 

15. Obsah ponuky: 
- Cenová ponuka obsahuje uchádzačom vyplnený a podpísaný: 

 krycí list rozpočtu  
 výkaz výmer  
 Výpis z obchodného, živnostenského registra prípadne iného registra s 

oprávnením na daný predmet zákazky (postačuje kópia). 
 

16. Otváranie ponúk: 
Otváranie ponúk bude neverejné. 
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 27.03.2018 o 12:00 hod. 
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Miesto: Základná škola, Slovanská 1415/7, 017 07 Považská Bystrica, kancelária 
riaditeľa 
 

17. Podmienky financovania: Úspešnému uchádzačovi nebude poskytnutý preddavok. 
Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku v 
lehote splatnosti faktúry 30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi. 
 

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
S úspešným uchádzačom bude pred realizáciou zákazky podpísaná zmluva o dielo. 
Úspešný uchádzač garantuje na zrealizované dielo zákonom stanovenú 60 mesačnú 
záručnú dobu. 
 
Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená žiadna ponuka, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 
 
V Považskej Bystrici, dňa  16.03.2018 
 
 
 
Mgr. Vladimír Šebeň 
riaditeľ školy 
 
Vybavuje: Mgr. Vladimír Šebeň  
 


